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Wójt Gminy Bolesław

działając na podstawie art. 25 ust. 1, art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze. zm.)

ogłasza otwarty konkurs ofert na
realizacj ę zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w form ie wspierania wykonania

zadania na nast ępujących zasadach:

I. Rodzaj zadania.

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie
szans tych rodzin i osób, realizowane poprzez:

prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży, a w szczególności z rodzin dotkniętych problemem
alkoholowym,
prowadzenie i organizowanie zajęć rekreacyjno - sportowych, prelekcji z zakresu profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych,
pod warunkiem realizacji zadania na terenie Gminy Bolesław i na rzecz jej mieszkańców.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy
społecznej w 2010 roku, wynosi 65.000,00 zł ( sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w tym:

1.

na przeciwdziałanie alkoholizmowi: 25.000,00 zł
na pomoc społeczną (pozostała działalność): 40.000,00 zł

W 2009 roku Gmina Bolesław realizowała zadanie z zakresu pomocy społecznej w formie
wspierania wykonania zadania i udzieliła dotacji dla organizacji pozarządowej na ten cel w kwocie
łącznej 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

2.

III. Warunki przyznawania dotacji.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty - zgodnie ze wzorem określonym w
Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie określenia wzoru
oferty podmiotu uprawnionego ( Dz. U. Nr 44, poz. 427)

1.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:2.

organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej,
osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do
Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i
związków wyznaniowych oraz o gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe
obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej.

Oferta podmiotu uprawnionego powinna zawierać:3.

szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis
planowanego działania;
informacje o terminie i miejscu realizacji zadania;
kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
informacje o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
realizację danego zadania;
informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy
zadanie;
inne informacje wymagane zgodnie z ogłoszeniem o otwartym konkursie ofert.
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Dotacja będzie przekazywana na podstawie umowy o realizację zadania publicznego zawartej z
podmiotem wyłonionym w drodze konkursu. Wzór umowy określony został Rozporządzeniem
Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 kwietnia 2005r. ( Dz. U. nr 61, poz. 545)

4.

Wzór oferty i umowy na realizacje zadania publicznego oraz dodatkowe informacje na temat
konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Bolesław (pok.7), na stronie internetowej:
www.gminaboleslaw.pl lub pod numerem tel. 032-6424501 email: boleslaw@gminaboleslaw.pl

5.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

Realizacja zadania powinna nastąpić w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia
2010r.

1.

Warunki realizacji zadania:2.

dotacja obejmowała będzie wyłącznie działania niezbędne do realizacji zadania o którym mowa w
ogłoszeniu konkursowym,
zadanie powinno być zrealizowane na rzecz mieszkańców Gminy Bolesław,
zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z
obowiązującymi standardami i przepisami.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy, określającej
warunki realizacji zadania publicznego.

3.

Oferent może być zobowiązany do dokonania korekty kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji
zadania.

4.

Oferent będzie obowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania.5.

V. Termin składania ofert

Oferty należy składać w terminie do dnia 08.02.2010 r. godz. 10.00 - osobiście lub za
pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Bolesław, 32-329 Bolesław ul. Główna 58 pok. 15
(sekretariat).

1.

Oferty złożone po terminie, sporządzone wadliwie albo niekompletnie co do wymaganego zestawu
dokumentów lub informacji pozostaną bez rozpatrzenia.

2.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.02.2010 r. o godz. 11.00.1.
Wybór oferty dokonany będzie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm. )

2.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:3.

zamieszczenie w ofercie informacji wymaganych w pkt. III. 3 ogłoszenia
dołączenie aktualnego odpisu potwierdzającego wpis do właściwej ewidencji lub rejestru
dotyczących statusu prawnego uprawnionego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności,
przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły
rok lub- w przypadku dotychczasowej krótszej działalności, za okres tej działalności,
dołączenie regulaminu określającego organizację placówki opiekuńczo – wychowawczej.

W celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty Wójt Gminy Bolesław powołał Zespół
Opiniujący Oferty.

4.

Przy rozpatrywaniu ofert będzie poddawana ocenie / brana pod uwagę:5.

możliwość realizacji zadania przez podmiot uprawniony,
zadeklarowana przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacje osób, przy udziale których
podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
przedstawiona we wniosku kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu
rzeczowego zadania;
zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na
realizację zadania;
analiza i ocena realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc
pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
wysokość dotacji, która jest przeznaczona na realizację zadania.

Wyniki otwartego konkursu oraz warunki zlecenia realizacji zadania zostaną zamieszczone na6.
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tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Bolesław oraz na stronie internetowej www.gminaboleslaw.pl
Oferenci zostaną powiadomieni pisemnie o rozstrzygnięciu konkursu w ciągu 10 dni, od dnia
otwarcia ofert.

7.

 

Wójt Gminy Bolesław
mgr Ryszard Januszek
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